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§ 9.

Nová platidla, k jichž vydání se ministr 
financí zmocňuje za účelem výměny kolkem 
označených, pokud se týče neoznačených, ale 
zatím v oběhu ponechaných bankovek, budou 
zníti na československé koruny a budou jako stá- 
tovky tvořiti část přechodného měnového dluhu 
Československého státu, jenž je bude ve jmeno
vité hodnotě přijímati u svých pokladen při pla
cení.

Stejně bude kdokoliv jiný povinen přijímati 
je po rozumu tohoto zákona jako placení.

§ 10.
Zvýšení oběhu státovek nad úhrnný obnos 

bankovek, zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 
Sb. z. a n., a nařízením ministra financí ve sroz
uměni s ministrem spravedlnosti ze dne 25. února 
1919, č. 86 Sb. z. a n., jako platidlo s nuceným 
oběhem stanovených, jest přípustno jen tehdy, 
je-li pro tato platidla plná soukromo-právní úhrada 
bankovní. Jiné rozmnožování může se stáli pouze 
zákonem.

Úhrnný obnos bankovek v předchozím od
stavci zmíněný sestává:

1. z bankovek při původním okojkování kol
kem opatřených,

2. z bankovek vydaných do polovice obnosů 
žírových účtů a pokladničních poukázek Rakou- 
sko-uherské banky, převzatých po rozumu naří
zení vlády republiky Československé ze dne
6. března 1919, č. 119 Sb. z. a n., a

3. z bankovek. jedno- a dvoukorunových, 
které jsou na území státu Československého 
v oběhu.

'§ 11.
Pokud opatření tohoto zákona nenabyla účin-, 

nosti již ve smyslu zákona ze dne 25. února 1919, 
č. 84 a S8 Sb. z. a n., nabývají účinnosti dnem 
vyhlášení.

§ 12.
Výkon tohoto zákona ukládá se ministru 

financí.
T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy. 

Dr. Rašín v. r.

Čís. 188.

Zákon ze dne 3. dubna 1919,

jímž se zmocňuje vláda, stanovití prozatím počet, 
sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastu

pitelstev i soudů na Slovensku.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.

Vláda Československé republiky se zmoc
ňuje, aby po rozumu zák. čl. XXV:1S90 prozatím 
nařízením stanovila počet, sídla a obvody soudů 
sborových II. stolice (súdných tabul) a vrchních 
státních zastupitelstev (hlavních zastupitelství) 
(§§ 3, 14) na Slovensku a podle potřeby určila 
hranice jednotlivých obvodů soudních, dokud zák. 
čl. XXV: 1890 nebude nahrazen novým zákonem.

§ 2.
Vláda má právo, dáti plnou moc některému 

svému členu, aby vhodná opatření podle § 1 
provedl.

§ 3.

Tento- zákon nabude účinnosti vyhlášením. 
Provésti jej ukládá sc ministru spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Soukup v, r.

Zc státní tiskárny v Praze.


